
Öğrencilerin eşeyli üreyen canlılarla ilgili ifadeleri
şöyledir:
Duru: Yarasa yumurta ile çoğalır.
Rana : Güvercinde yavru bakımı görülmez.
İdil : Balina yavrusunu sütle besler.
Kağan: Penguen doğurarak çoğalır.
Hangi öğrenciye ait ifade doğrudur?
A) Duru B) Rana C) İdil D) Kağan

Evinde tırtıl besleyen Demet bir gün uyandığında
tırtılının etrafında beyaz ipliğe benzer bir yapı olduğunu
fark etmiştir. Bu durumu araştıran Demet aşağıdaki
görsele ulaşmıştır.
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1 Mitoz bölünme sonucunda meydana gelen hücrelerin
genetik özellikleri birbiriyle aynıdır.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi ana
canlıyla aynı genetik özelliklere sahiptir?
A) Kertenkele yumurtasından çıkan yavru kertenkele
B) Serçelerin üremesinden oluşan yavru serçe
C) Gül bitkisinin dalından oluşan yeni gül bitkisi
D) Buğday tanesinden elde edilen buğday

5 Üreme ile ilgili verilen,
I. Eşeyli üreme, hayvanlarda sperm ve yumurta
hücreleriyle gerçekleşir.
II. Rejenerasyon, kertenkelede üremeyi sağlar.
III. Kavak ve çilek, vejetatif üreyen canlılara örnektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.          B) I ve III.        C) II ve III.      D) I, II ve III.

Aşağıda iki deney düzeneği verilmiştir.

2

4

3 Aşağıda bir çiçeğin kısımları ve bu kısımların bazılarının
görevleri verilmiştir.
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1. deney düzeneğindeki bitki gelişimini düzgün bir şekilde
tamamlarken, 2. deney düzeneğindeki bitki belirli bir süre
sonra ölmüştür.
Buna göre,
I. Sıcaklık ve ortamdaki oksijen miktarı eşit ise bağımsız
değişken bitkiye verilen su miktarı olabilir.
II. 2. deneydeki bitkinin bir süre sonra ölmesinin nedeni
ortam sıcaklığının istenilen düzeyin üstüne çıkması
olabilir.
III. 1. deney düzeneğindeki bitkiye çimlenme sırasında
olması gereken miktardan daha az oksijen verilirse bitki
gelişiminde bir değişiklik olmaz.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I.                    B) I ve II.         C) II ve III.       D) I, II, III.

Tırtılını bir daha göremeyeceği için üzülen Demet, tırtılın
güzel renklere sahip bir kelebeğe dönüşeceğini farkedip
rahatlamıştır. Demet, araştırma sırasında aşağıdaki
canlılardan hangisinin yaşam döngüsünde buna benzer bir
durumun gerçekleştiğini öğrenmiş olabilir?
A) Koyun       B) Sinek          C) Yarasa        D) Kuş

a) Polen üretimi yapan
kısım
b) Fotosentez yapabilen
ve çiçeğin dağılmasını
önleyen kısım
c) Tohum oluşturan kısım

Buna göre çiçeğin kısımları ve görevleri ile ilgili yapılan
eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) a) 2  b) 6  c) 4
B) a) 1   b) 4   c) 3
C) a) 1   b) 5   c) 3
D) a) 1  b) 2    c) 5



MAYIS AYI DYK DEĞERLENDİRME MEB SORULARIwww.fenusbilim.com

7 10

8

Aşağıda üç farklı canlıya ait görsel verilmiştir.

Tabloda I, II ve III numaralı yerlere getirilecek uygun
kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
          I                                        II                              III
A) Bölünerek                Bakteri               Tomurcuklanarak
B) Vejetatif                  Sünger                Rejenerasyonla
C) Vejetatif                  Denizyıldızı        Tomurcuklanarak
D) Tomurcuklanarak  Mercan                Vejetatif

Aşağıda bir canlıya ait eşeysiz üreme görseli verilmiştir.

Verilen üreme çeşidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ana canlı ile kopan parça aynı büyüklüktedir.
B) Verilen görsel tomurcuklanarak üreme örneğidir.
C) Hidra, denizanası, sünger, mercan gibi canlılarda
görülen üreme şeklidir.
D) Ana canlının gövdesinden oluşan çıkıntının ayrılıp
gelişmesi ile oluşan üreme şeklidir.
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Öğretmen tahtaya
aşağıda verilen resmi
yansıtmış ve üreme
çeşidi ile ilgili
öğrencilerinden birer
cümle söylemelerini
istemiştir.

Verilen canlıların çoğalma durumları için ortak olan özellik
hangisidir?
A) Bölünmeleri
B) Eşeysiz üremeleri
C) Tomurcuklanmaları
D) Rejenerasyonla üremeleri

Tabloda bazı canlılar ve üreme çeşitleri verilmiştir.

Deniz, annesi ile birlikte gittiği komşularında, annesinin bir
çiçeği çok beğendiğini görmüştür. Annesi aynısını
nasıl bulacağını sorduğunda ev sahibi çiçeğin bir dalını
kopararak ıslak bir peçetenin arasına koyup evden ayrılırken
onlara vermiştir. Annesi eve geldiğinde dal parçasını bir süre
suda bekleterek köklendikten sonra saksıya
dikmiştir.
Evlerindeki saksıda aynı çiçeğin yetiştiğini gören Deniz bu
olayı hangi kavram ile açıklar?
A) Vejetatif üreme
B) Bölünerek üreme
C) Rejenerasyon ile üreme
D) Tomurcuklanarak üreme

12 Aşağıda rejenerasyonla üremeyle ilgili örnekler
verilmiştir.
Ahmet : Denizyıldızının kopan parçasının
tamamlanması
Orhan : Toprak solucanı bölündüğünde parçalarının
tamamlanıp iki solucan meydana gelmesi
Salih : Kertenkelenin kopan kuyruğunun
tamamlanması
Hüseyin : Planaryanın boyuna ayrılması sonucu iki canlı
oluşması
Bu örneklerden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet         B) Orhan         C) Salih            D) Hüseyin

Buna göre öğrencilerin söylediklerinden hangisi yanlıştır?
A) Solucan da bu şekilde üremektedir.
B) Rejenerasyonla üremeyi anlatmaktadır.
C) Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi bu duruma
örnek verilebilir.
D) Kopan parçaların tamamlanması sonucu yeni canlılar
oluşmuştur



İki ampulün birbirine seri, bir ampulün diğerlerine
paralel bağlandığı devre aşağıdakilerden hangisidir?

1. durumdaki
devre
2.duruma
getirilmiştir. .
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13 17.Bir bitkinin büyüme ve gelişme süreciyle ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her bitki her bölgede yaşayamaz.
B) Bitkinin büyümesi sırasında boy ve kütle artışı
gerçekleşir.
C) Su, hava ve karbondioksit bitki gelişimi için yeterli
faktörlerdir.
D) İklim ve hava olayları, bitkinin büyüme ve gelişime
sürecini etkiler.

Şekil I’deki seri bağlı devre Şekil II’deki hale getirilmiştir.

Verilen bitkinin 1. durumdan 2. duruma ulaşabilmesi için
hangisinin yapılması uygun olmaz?
A) Günlük su ihtiyacını karşılamak.
B) Yeterince güneş alan bir ortam sağlamak.
C) Yaşam alanının sıcaklığını çok düşük tutmak.
D) Bulunduğu odaya oksijen girmesini sağlamak.
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Bir bitkiye ait iki
durum aşağıdaki
gibidir

Bir bitkinin büyüyüp gelişmesinde,
I. Işık
II. Hava
III. Uygun sıcaklık
IV. Su
faktörlerinden hangileri etkilidir?
A) II ve III      B) I,III ve IV     C) I,II ve III    D) I, II, III ve IV

19 Kapalı bir devre ile ilgili,
I. Elektrik akımının yönü - kutuptan + kutba doğru olduğu
kabul edilir.
II. Yalnızca paralel bağlı bir devrede ampul sayısı artıkça
parlaklık değişmez.
III. Akım şiddetinin gerilime oranı direncin değerini verir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II        B) I ve II     C) I ve III      D) I, II ve III
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Yapılan bu işlem sonucunda,
I. pil ömrü
II. ampul parlaklığı
III. ana koldan geçen akım şiddeti
büyüklüklerinden hangileri değişir?
A) I ve II     B) I ve III      C) II ve III          D) I, II ve III

Yapılan bu uygulama sonucunda ampul parlaklığının
değişmemesi için,
I. pil sayısını artırmak,
II. ampul sayısını azaltmak,
III. ana koldaki kabloyu uzatmak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I       B) I ve II      C) I ve III       D) II ve III
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20
Şekilde özdeş
ampullerden oluşan bir
devre görülmektedir.

Buna göre K, L, M ve N ampullerinin parlaklık sıralaması
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) K > N > L = M
B) L = M > N > K
C) K > N = L = M
D) N > L = M > K
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CEVAP ANAHTARI

1.C
2.B
3.B
4.C
5.B
6.B
7.B
8.C
9.A
10.A

11.C
12.C
13.C
14.C
15.D
16.C
17.D
18.B
19.A
20.A

 


